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 امُلعني
 ّؽائً اٌؼ١ٍّح فٟ اٌتٛح١س ٚاٌدٙاز (ٌألُ٘ ا) فٙطغ 

  

 

 

 

 أػّسٖ
 

 األظزٞ أتٛ ِط٠ُ   
 

 أحّس تٓ ػثس هللا تٓ صاٌح اٌع٘طأٟ

 حفظٗ هللا
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 :والسالـ على رسوؿ اهلل وبعدصالة بسم اهلل واحلمد هلل وال

على يف رتعها ، اقتصرت يف التوحيد واجلهاد ادلسائل اليت يكثر السؤاؿ عنها أهمبعض و ل فهذا فهرسٌ 
 .بإذف اهلل كافية، وىي _ بال شك _  ادلكتبة اجلهادية

إف كتب رتاعات اجلهاد وأشرطتهم تدؿ داللة واضحة : )) يقوؿ الشيخ يوسف العيَتي _ تقبلو اهلل _
بل الفقو،  أىل السنة واجلماعة يف ادلعتقد وعلى منهج اجملاىدين وطريقتهم وفكرىم اليت توافق منهج 

ال أعلم مسألة من المسائل التي نزلت على األمة في باب الجهاد إال وقد أفرد لها أحد من إني 
ألة قتاؿ الطائفة ، ومس، كمسألة العمليات االستشهاديةبحثًا مستقلً المجاهدين أو جماعات الجهاد 

 . ٔ((، وغَت ذلك من ادلسائلأو قتلهم ، وخطف السائحُتادلمتنعة بشوكة
يف نظري _ يعود  التوحيد واجلهاد اليت ن لت على األمة يف باب سائلادلي  ادلكتبة اجلهادية يف وسبب دت

 :واهلل أعلم لثالثة أسباببعد فضل اهلل _ و 
 

  :للمجاىدينالقوة العملية  :األول
أود أف أذكر بأف العمل اجلهادي قد عرؼ سعد العاملي _ سلمو اهلل _ :)) ويف ىذه يقوؿ الشيخ أبو 

، شلا ، واكتسح ساحات عديدة والتّف حولو اآلالؼ من الشبابتقدمًا ملحوظاً األخَتة يف السنوات 
قذؼ يف قلوب الذين كفروا ويف قلوب ادلنافقُت وضعاؼ النفوس الرعب واخلوؼ واذللع، وىذا بدوره 
أدى إىل تكثيف جهود ىؤالء من أجل دتييع مفهـو اجلهاد أو زلاصرتو أو احتوائو كي ال يستمر يف ىذا 

 .ٕفسخروا يف سبيل ذلك شىت الوسائل ادلادية والفكرية وادلعنوية ((التقدـ، 
 

 رب ضارة نافعة ( !: )، وكما قيلللسبب األوؿ كردة فعل  ادلخذلُت مقاالت وشبو  :الثاني
وقد ظهرت مقاالت دعاة تعطيل ثبتو اهلل وشافاه وفك أسره _: ))_  الطويلعيويف ىذه يقوؿ الشيخ  

، فمنها شبهات حوؿ العهد واألماف، الجهاد مع كلِّ عملية مباركة تسرُّ المؤمنين وتغيظ الكافرين
ومنها شبهات يف بعض مسائل اجلهاد كالتًتس والبيات، ومنها شبهات يف كفر بعض الطواغيت 

                                                           
ٔ
 . ضؼاٌح ِفتٛحح ٌفع١ٍح اٌش١د ؼفط اٌحٛاٌٟ 
ٕ
 . اٌؼ١ٍّاخ االؼتشٙاز٠ح شضٚج ؼٕاَ االؼالَ 
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ادلرتدِّين، ومنها شبهات خيًتعوهنا ويُوحيها الشياطُت إىل أوليائهم لُيجادلوا هبا اجملاىدين ليست يف كتاٍب 
حرمي قتل اآلمنُت أو ادلدنيُت وحترمي التفجَتات واالغتياالت وال سنٍَّة وال كالـ أحد من أىل العلم كت

وأقلُّ ما يرجون من ذلك اإلرجاف بالمجاهدين والتخذيل عن الجهاد، وكثُر من  وخطف الطائرات،
ين، وكثُر تأثَّر بشبهاتهم واستمع إلى مقاالتهم من عامة المسلمين ومن محبِّي الجهاد والمجاهد

 .ٖ((البسط واالستيعاب  تناولها بشيٍء منفلم يكن بدٌّ من ؛ السائل عن هذه المسائل
 

 .شايخ اجلهاددل القوة العلمية والعملية  :الثالث
والتجارب جتـ  بأف الذين ال يندرلوف يف احلركة هبذا الدين ال )):ىذه يقوؿ سّيد _ رفع اهلل قدره _ويف 

وأف اللمحات الكاشفة يف ىذا الدين إمنا  -دراسة باردة!  -يفقهونو مهما تفرغوا لدراستو يف الكتب 
تتجلى للمتحركُت بو حركة جهادية لتقريره يف حياة الناس وال تتجلى للمستغرقُت يف الكتب العاكفُت 
على األوراؽ! إف فقو ىذا الدين ال ينبثق إال يف أرض احلركة. وال يؤخذ عن فقيو قاعد حيث جتب 

اؽ يف ىذا ال ماف لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية احلركة. والذين يعكفوف على الكتب واألور 
وىم بعيدوف  -كما يقوؿ ادلستشرقوف من الصليبيُت!   -« يطورونو»هبا الفقو اإلسالمي أو « جيددوف»

، بتحكيم شريعة و وحده، وردىم إىل العبودية للّ حترير الناس من العبودية للعباد عن احلركة اليت تستهدؼ
شرائع الطواغيت .. ىؤالء ال يفقهوف طبيعة ىذا الدين ومن مث ال حيسنوف صياغة فقو الّلو وحدىا وطرد 

ىذا الدين! إف الفقو اإلسالمي وليد احلركة اإلسالمية .. فقد وجد الدين أوال مث وجد الفقو. وليس 
لّلو ، ووجد اجملتمع الذي قرر أف تكوف الدينونة فيو صحيح .. وجدت الدينونة لّلو وحدهالعكس ىو ال

وحده .. والذي نبذ شرائع اجلاىلية وعاداهتا وتقاليدىا والذي رفض أف تكوف شرائع البشر ىي اليت 
حتكم أي جانب من جوانب احلياة فيو .. مث أخذ ىذا اجملتمع ي اوؿ احلياة فعال وفق ادلبادئ الكلية يف 

لفعلية يف أثناء م اولتو للحياة اويف  -إىل جانب األحكاـ الفرعية اليت وردت يف أصل الشريعة  -الشريعة 
فرعية بتجدد ، جدت لو أقضية تو وحدىا ، حتقيقا ذلذه الدينونة، واستيحاء شريعظل الدينونة لّلو وحده

، وبدأ منو الفقو اإلسالمي .. فقط بدأ استنباط األحكاـ الفقهيةحياتو .. وىنا  احلاالت الواقعية يف
، واحلركة هبذا الدين ىي اليت حققت منوه. ومل يكن قط الفقوا الدين ىي اليت أنشأت ذلك احلركة هبذ

، بعيدا عن حرارة احلياة الواقعة! .. من أجل ذلك كاف الفقهاء متفقهُت فقها مستنبطا من األوراؽ الباردة
                                                           

 .فمٗ اٌدٙاز 3
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احلياة الواقعة جملتمع مسلم حي، يعيش هبذا ، ومن حتركو مع يف الدين، جييء فقههم للدين من حتركهم بو
 .((الناشئ بسبب حركة احلياة الواقعة، ويتعامل هبذا الفقو وجياىد يف سبيلوالدين، 

 
 ، وليعلم كذلك أينتقريب العلم، وتوفَت اجلهد والوقت ىو لفهرسمقصدي من عمل اليعلم أف  أخَتاً و 

 فأرجو ادلعذرة إف قصرت أو أخطأت.، الًتتيبال و  االستيعاب فيو ما قصدت
 .، واحلمد هلل رب العادلُت  أراد اهلل يب وبكم خَتاً 

 
 / وكتب

 أبو مرمي األزدي
 ىػ ٖٖٗٔ /شواؿ 

 خراساف
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 ِؽائً اٌتٛح١س
 

  تحى١ُ اٌشط٠ؼح ٚ اٌحىُ تغ١ط ِا أٔعي هللا 
للشيخ  (الرزتنأىم مراجع احلكم مبا أن ؿ ببياف فصل كيف تفهم عقيدتك بدوف معلم )  كتاب .ٔ

 .احلدوشي _ سلمو اهلل _
 

  ٓتؼ٠ٛط ،، غٍةاٌٛظؼ١ح: ِىطٖ، ِعطط، ِظٍَٛاٌتحاوُ ٌٍمٛا١ٔ ،

 ، ٚغ١ط٘ا ظٚاج ، غالق، شٙازج، ِحاِٟ
 ._ سدده اهلل_  الطرطوسي مسألة التحاكم إىل الطاغوت للشيخ أيب بصَت .ٔ
التحذير : الفصل الثالثكتاب الثالثينية للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _ ) .ٕ

 ( .ٕٗو   ٖٕاخلطأ رقم   ،من أخطاء شائعة يف التكفَت
فتوى يف التحاكم إىل القوانيُت الوضعية للشيخ العالمة زتود بن عقالء الشعييب اخلالدي _  .ٖ

 .و اهلل ورضي عنو وأعلى من لتو _رزت
: حكم التحاكم لغَت شرع اهلل مكرىا أو مضطرا للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو فتوى بعنواف .ٗ

 .اهلل وفك أسره _
( و ٖٓ٘( و )ٕ٘ٙ( و )ٜٕ( و )ٖ( و )ٜٛٛ: السؤاؿ رقم )توحيد واجلهادفتاوى منرب ال .٘

 (.ٖ٘ٔ( و )ٜٜٔٔ( و )ٕٜٖٔ( و )ٜٕٔٔ( و )ٜٓٓ( و )٘ٗٚ( و )ٚٚ٘)
( و ٖٚ) (  وٓٛ: السؤاؿ رقم )_ سدده اهلل_رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .ٙ

 .(ٔٛ( و )ٕٙٔٔ( و )٘ٙٓٔ( و )ٛ٘ٔٔ)( و ٖٜ٘( و )ٔٛ)
من لقاء جريدة الرأي الكويتية مع األستاذ أيب مصعب  (3ٖٖٛدقيقة: السادس )الشريط  .ٚ

 .السوري _ سلمو اهلل _
 

  الربدلاف واالنتخابات ادلشاركة يف 
اركُت يف االنتخابات، إذ ليس فنحن ال نكفر عمـو الناس ادلش :لوعند قو ) ىذه عقيدتنا رسالة .ٔ

: يقوؿ الشيخ عن منهجو يف الرسالة .أسره _ لشيخ أبو زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفكل (...
أوردنا فيها أىم ادلهمات، ورك نا على أبواب زلددة رأينا أف اخلبط واخللط قد كثر حوذلا يف ))

 .((إلينا غَت الذي نقوؿ -نسب فعاًل أو  -ىذا ال ماف، أو مسائل خشينا أف ينسب فيها 
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يف كتبو األخرى، وقد نبو  رتل من كالـ الشيخفهذه الرسالة تعترب كاألصل الذي يُرد إليو ما أُ 
 _. سدده اهللعلى ىذا يف رسالة لو كتبها للشيخ أيب بصَت الطرطوسي _ 

غلط من ألف يف ))التوحيد(( من نصوص : ))و اهلل _يقوؿ الشيخ بكر أبو زيد _ رزتفائدة :
سلف ىذه  فمن بعدىم من -رضي اهلل عنهم  -الكتاب و السنة، مبا جرى عليو الصحابة 

: ))عقيدتنا(( أو ))عقيدة األمة، مث ََسَّى مؤلفو يف ))العقيدة اإلسالمية(( و ))التوحيد(( بقولو
؛ ألنو ال اختصاص، بل ىي ))العقيدة اإلسالمية(( اليت أرتع عليها سلف األمة فالف((

نفسو من قصرىا على وصاحلها، وفالف من األئمة مبلغ ذلا. نعم إذا ألف سلالف ذلا، صحَّ أف ي
))العقيدة  إلسالمية(( بصفائها، بل لو َساىا، ألهنا ليست ))العقيدة اتابع أو متبوع

اإلسالمية(( وفيها ما فيها من سلالفات، لكانت تسمية ينازع فيها؛ دلا فيها من تدليس و لبس، 
))العقيدة اإلسالمية(( و  ((. وأما من كتب يف:٘ٔٗ - ٜٕٔ - ٜٙٔ/ ٖوانظر: ))الفتاوى:

))مفاىيم(( فهو غلط من وجهُت، الوجو ادلذكور، والثاين: أف أسس العقيدة ليس  ىا:َسا
 . ٗمفاىيم، بل ىي نصوص قطعية الداللة كقطعيتها يف الثبوت، واهلل أعلم ((

 .ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _ الدديقراطية دين للشيخ أيب زلمد .ٕ
اجلواب ادلفيد بأف ادلشاركة يف الربدلاف وانتخاباتو مناقضة للتوحيد للشيخ أيب زلمد  :اففتوى بعنو  .ٖ

 ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _.
 .سره _ مقاؿ: أما آف للسذج أف ينضجوا للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أ .ٗ
التحذير الفصل الثالث كتاب الثالثينية للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _  ) .٘

 .( ٕٙ، اخلطأ رقم من أخطاء شائعة يف التكفَت
، _الفصل الثالث من كتاب اجلهاد واالجتهاد تأمالت يف ادلنهج للشيخ أيب قتادة _ سلمو اهلل  .ٙ

دلشاركة يف االنتخابات حكم ا -اجملالس الشعبية واالنتخابات -فالربدلا حقيقة) وفيو:
 (.التشريعية

 .والتقبيح ألىل االنتخابات والًتشيح للشيخ أيب مهاـ األثري _ زاده اهلل من فضلو _اذلجر  .7
_رزتو   لشيخ أيب طالؿ القاَسيلحرمة دخوؿ اجملالس الربدلانية  على  والعقلية  األدلة النقلية  .8

 .اهلل _
 ._ سدده اهلل_( للشيخ أيب بصَت خترج صاحبها من ادللة )العمل الرابعكتاب أعماؿ  .9

                                                           
4
 .ٔ/٘ٗ/ٔاٌّسذً اٌّفصً  
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 ٙادلسألة  :حتفة ادلوحدين يف أىم مسائل أصوؿ الدين )الفصل األوؿ .ٓٔ
 .٘من إصدار اللجنة الشرعية ّتماعة التوحيد واجلهاد ببيت ادلقدس  ( ٕٔ/ٔٔ/ٓٔ/ٜ/ٛ/ٚ/
للشيخ علي اخلضَت _ ثبتو اهلل وفك  (وحيدباب الدعاء إىل التكتاب اجلمع والتجريد ) .ٔٔ

 ._أسره
يف اإلنتخابات الربدلانية للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل فتوى بعنواف: حكم ادلشاركة  .ٕٔ

 وفك أسره _ .
: حكم ادلشاركة يف انتخاب رلالس نيابية ختلو من الكفريات للشيخ أيب زلمد فتوى بعنواف .ٖٔ

 ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _ .
الكفر األصلي للشيخ أيب فتوى بعنواف: حكم ادلشاركة يف انتخابات اجملالس التشريعية يف بالد  .ٗٔ

 زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _ .
 .: حكم الربدلانات والربدلانيُت للشيخ علي اخلضَت _ ثبتو اهلل _فتوى بعنواف .٘ٔ
 .، الفقرة اخلامسة من سؤاؿ األخ )مع احلق(شبكة احلسبة مع الشيخ عطية اهلل لقاء .ٙٔ
 و  (ٖٜٕ) ( وٛٚٔ( و )ٖ٘ٔ( و )ٔٚ): السؤاؿ رقم واجلهاد  التوحيد  منرب  فتاوى .7ٔ

( و ٗٙٙٔو )  (ٙٛٙٔ)  ( وٖٖٙٔ( و )ٖ٘ٙٔ) ( وٙٓٙٔ( و )ٜٙٗٔ( و )ٓٛٛ)
 .(ٔ٘ٛٔ( و )ٛٔٚٔ( و )ٖٙٚٔ) ( وٜٙٚٔ)
( ٔٓٔ) و  (ٜٕٓ_ :السؤاؿ رقم ) سدده اهلل_رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .8ٔ

 ( .ٚٗٔٔ( و )٘ٓٔٔ( و )ٜٔٛ)(  و ٖٚٚ( و )ٕٓ٘( و )ٖٖٚ( و )ٖٖٙ( و )ٖٔٔو )
 

  االٔتراتاخ ٚاٌس٠ّمطاغ١ح  فٟ ِؽأٌحوشف اٌشثٙاخ  
للشيخ أيب ( دديقراطيةرسالة الدديقراطية دين )فصل: ردود على شبهات وأباطيل ُتسوِّغ دين ال .ٔ

 .ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _ زلمد
للشيخ أيب بصَت الطرطوسي _ ( الدديقراطية والتعددية احل بية )فصل الشبهاتحكم اإلسالـ يف  .ٕ

 .سدده اهلل _
كشف شبهات الدديقراطيُت وكسر طاغوت اليمن للشيخ زلمد بن عبد القادر ادلرشيدي _  .ٖ

 .حفظو اهلل _ 
 .هتافت الدديقراطيُت للشيخ أيب عبد الرزتن الشنقيطي _ سلمو اهلل _ .ٗ
 ._ سلمو اهلل _( للشيخ احلدوشي ٜٙ ص فصل الشبهاتالقوؿ السديد يف معامل التوحيد ) .٘

                                                           
٘
وتاب خاِغ ألُ٘ اٌّؽائً اٌتٟ ٠حتاخٙا اٌطاٌة ٚفه أؼطٖ _ ػٓ اٌىتاب تأٔٗ: )) ٠مٛي اٌش١د اٌّمسؼٟ _ ثثتٗ هللا 

 .(( ِٓ ِمسِح اٌش١د ٌٍىتابفٟ أتٛاب اٌتٛح١س ٚاإل٠ّاْ ٚاٌؼم١سج ٚغ١ط٘ا
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للشيخ أيب قسم الشبهات( حرمة دخوؿ اجملالس الربدلانية ) رسالة األدلة النقلية والعقلية على .ٙ
 ._رزتو اهلل _ طالؿ القاَسي

حض شبهات أىل التكفَت كتاب عوف احلكيم اخلبَت يف الرد على كتاب الربىاف ادلنَت يف د .ٚ
 .نذر احلريب _ وفقو اهلل _أيب ادل( لألخ والتفجَت )الشبهة الرابعة واخلامسة

( يف تفنيد الشبهات الرباىُت والبيناتفصل ادلسلوؿ على أغاليط سامح دلوؿ ) رسالة الصاـر .ٛ
 .ري _ رفع اهلل قدره _للشيخ أيب مهاـ األث

( جليش أنصار وسف عليو السالـ .. ادلفًتى عليوين منرب التوحيد واجلهاد بعنواف )مقاؿ ضم .ٜ
 السنة يف العراؽ .

 (.ٚٙٔٔ) رقم السؤاؿ_:  اهلل سدده_ الطرطوسي بصَت أيب للشيخ الفتاوى رلموع .ٓٔ
 

  اٌؼًّ فٟ ٚظائف اٌحىِٛاخ  اٌىافطج 
كما ىو   -منهم  كل من عمل عند حكومات الكفروال ُنكّفر   :عند قولو) رسالة ىذه عقيدتنا .ٔ

   .أسره _لشيخ أبو زلمد ادلقدسي _ فك اهلل ل( ... وإمنا نكّفر من -شأف غالة ادلكفرة 
؛ حرمة ْترمة الدخوؿ يف حكم الكفار : إسعاد األخيارمقاؿ ضمن منرب التوحيد واجلهاد .ٕ

 ْتكومتهم وبطالهنا .  ادلشاركة
التحذير الفصل الثالث كتاب الثالثينية للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _  ) .ٖ

 ( . ٕٕاخلطأ رقم  ،من أخطاء شائعة يف التكفَت
حكومية تتعلق بتصاريح اإلقامة  : العمل يف دائرةبعنواف ضمن منرب التوحيد واجلهاد فتوى .ٗ

 والعمل للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _.
( ٘ٙٙ( و )ٜٖٙ( و )ٜٖٗ( و )ٜٖٔ( و )ٖٛٛفتاوى منرب التوحيد واجلهاد: السؤاؿ رقم ) .٘

( و ٖٙٙٔ) و  (ٛٔٔٔ( و )ٚٔٓٔ( و )ٕٔٗٔ( و )ٖٜٗ( و )ٕٜٗ( و )ٜٗٔو )
(ٜٜٔٓ ).  

(  و ٕٙ) ( و ٖٜٗالسؤاؿ رقم  )_ سدده اهلل_رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .ٙ
( و ٖٓٓٔ( و )ٛٔٓٔ( و )ٜٙٔ( و )٘٘ٛ( و )٘ٓٛ( و )ٜٔ٘( و )ٕٚ٘) و( ٜٖ)
 ( .٘ٚٔٔ( و )ٖٛٔٔ( و )ٖٚٔٔ)

أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو كشف شبهات اجملادلُت عن عساكر الشرؾ وأنصار القوانُت للشيخ  .ٚ
 اهلل وفك أسره _ .
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  اٌتسضج فٟ تطث١ك اٌشط٠ؼح 
( للشيخ أيب السلطانية والسياسة الشرعية )فصل: التدرج يف تطبيق الشريعةكتاب األحكاـ  .ٔ

 ._ سدده اهلل_بصَت الطرطوسي 
 والتطبيقأحكاـ اإلسالـ؛ حراـ  التدرج يف تطبيق :بعنوافمقاؿ ضمن منرب التوحيد واجلهاد  .ٕ

 .الفوري فرض
  يف تطبيق أحكاـ الشرع ؟  ىل جيوز التدرج: بعنوافمقاؿ ضمن منرب التوحيد واجلهاد  .ٖ
اإلسالـ كاماًل، دفعة واحدة وحيـر  جيب تطبيق( :بعنوافمقاؿ ضمن منرب التوحيد واجلهاد  .ٗ

 (.تطبيق أحكامو التدرج يف
 أدين الظواىري .للدكتور ( الفقرة اخلامسة والعشرين)كتاب احلصاد ادلر .٘
 .( للشيخ أيب عبد الرزتن الشنقيطي _ سلمو اهلل _ رسالة هتافت الدديقراطيُت )الشبهة الثامنة .ٙ

 
  ِٚٛأؼٗ اٌتىف١ط شطٚغ 

ونراعي شروط التكفَت وننظر يف موانعو، كما ننظر بعُت االعتبار  :)عند قولو رسالة ىذه عقيدتنا .ٔ
  .أسره _ لشيخ أبو زلمد ادلقدسي _ فك اهللل( ...إىل

مع منظومة أنيس األسَت يف نظم قواعد التكفَت تاب كيف تفهم عقيدتك بدوف معلم )ك .ٕ
 .للشيخ احلدوشي _ رفع اهلل قدره _( الشرح

 .أيب زلمد ادلقدسي_ ثبتو اهلل و فك أسره _ )الفصل الثاين( كتاب الثالثينية للشيخ .ٖ
 .سامل اجمللسي _سلمو اهلل _إحتاؼ الربرة مبوانع التكفَت ادلعتربة للشيخ زلمد بن  .ٗ
( من إصدار اللجنة الشرعية ّتماعة الفصل الرابعحتفة ادلوحدين يف أىم مسائل أصوؿ الدين ) .٘

 التوحيد واجلهاد ببيت ادلقدس.
الفصل الثالث )كتاب اجلهاد واالجتهاد تأمالت يف ادلنهج للشيخ أيب قتادة _ سلمو اهلل _   .ٙ

رب وفيو )مىت تعت ( من سلسلة "بُت منهجُت"ٚٗرقم )كذلك ضمن ادلقاؿ من الباب األوؿ(  
 ؟ (ادلقاصد يف األفعاؿ ادلكفرة

( للشيخ )الفصل الثالث من الباب الثالث: ضبط ظوابط تكفَت ادلعُت كتاب ىشيم الًتاجعات .ٚ
يو فيو فوائد وضوابط والفصل ادلشار إل_ ثبتو اهلل وشافاه وفك أسره _  عبد الع ي  الطويلعي

 .مهمة
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عن ضوابط تكفَت ادلعُت للشيخ ناصر الفهد _ ثبتو : ضمن منرب التوحيد واجلهاد بعنوافسؤاؿ  .ٛ
 اهلل وفك أسره _.

 (.مع الشيخ عطية اهلل سؤاؿ األخ )أبو جلُت لقاء شبكة احلسبة .ٜ
 .(ٕٖ٘و ) (ٜٕٔ)_ :السؤاؿ رقم  سدده اهلل_رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .ٓٔ

 
  َاٌحدحاٌؼصض تاٌدًٙ ٚل١ا 
 .رسالة الرد السهل على أىل العذر باجلهل للشيخ زلمد بن سامل اجمللسي _ سلمو اهلل _ .ٔ
( للشيخ زلمد بن لربرة مبوانع التكفَت ادلعتربة )فصل شبهات حوؿ العذر باجلهلرسالة إحتاؼ ا .ٕ

 .سامل اجمللسي _ سلمو اهلل _
للشيخ أيب ال بَت الشنقيطي _ االيضاح والتبيُت بأف فاعل الشرؾ جهال ليس من ادلسلمُت  .ٖ

 .أكرمو اهلل _
 _ . سدده اهللالعذر باجلهل وقياـ احلجة للشيخ أيب بصَت الطرطوسي _ .ٗ
التحذير من الفصل الثالث )ادلقدسي_ ثبتو اهلل وفك أسره _  كتاب الثالثينية للشيخ أيب زلمد .٘

 (.ٕٚ، اخلطأ رقم أخطاء شائعة يف التكفَت 
_ ثبتو اهلل عبد الع ي  الطويلعي ( للشيخ النواقض )الغلط اخلامس لة إصالح الغلط يف فهمرسا .ٙ

 .وفك أسره وشافاه _
( من إصدار اللجنة الشرعية ّتماعة وحدين يف أىم مسائل أصوؿ الدين )الفصل اخلامسحتفة ادل .7

 التوحيد واجلهاد ببيت ادلقدس.
)السؤاؿ اخلامس( الوابل الصب على ما ورد على شبكة التحدي اإلسالمية من سؤاؿ طيب  .8

  .للشيخ أيب الع ي  عبد اإللو بن يوسف اجل ائري _ سلمو اهلل _
 (.، الفقرة الثامنة من سؤاؿ األخ )مع احلقلقاء شبكة احلسبة مع الشيخ عطية اهلل  .9

 ( . ٖٕٚٔ( و )ٖٙٓٔ( و )ٖ٘ٛ: السؤاؿ رقم )فتاوى منرب التوحيد واجلهاد .ٓٔ
( و ٛ٘( و )ٕٕ: السؤاؿ رقم  )_ سدده اهلل_ رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي .ٔٔ

( و ٗٔٚ) و( ٖٔٚ( و )ٖٔٗ( و )ٖٚٗ( و )ٖٖٛ( و )ٖٖٚ( و )ٖٖٙ) و( ٖٓٔ)
 (. ٜٚٔٔ( و )ٗٓٓٔ( و )٘ٛٛ( و )ٙٚٚ)

 
 أذطاء فٟ اٌتىف١ط 



12 
 

وليس من منهجنا التعجل يف التكفَت، أو التعجل بًتتيب آثاره  :)عند قولو رسالة ىذه عقيدتنا .ٔ
   .لشيخ أبو زلمد ادلقدسي _ فك اهلل أسره _ل( ...دوف تثّبت أو تبُّت 

 .للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _ )الفصل الثالث( كتاب الثالثينية .ٕ
للشيخ أيب قتادة ( من الباب األوؿ)الفصل الثالث كتاب اجلهاد واالجتهاد تأمالت يف ادلنهج    .ٖ

  .( من سلسلة "بُت منهجُت "ٓٗو اهلل _ وكذلك ضمن ادلقاؿ رقم )_ سلم
 .للشيخ عطية اهلل _ تقبلو اهلل _ جواب سؤاؿ يف جهاد الدفع .ٗ
التحذير من التسرع يف ، اجمللد الثاين، الفصل الثالث)احلق  إحقاؽ احلق يف الرجوع إىل ادلذىب  .٘

 .بن يوسف اجل ائري _ سلمو اهلل _ أيب الع ي  عبد اإللو ( للشيخالتكفَت
 

  ٠ىفط اٌىافط فٙٛ وافطلاػس ٌُ ِٓ 

ونعتقد أف قاعدة: "من مل يكفر الكافر فهو كافر"؛ إمنا  :)عند قولو رسالة ىذه عقيدتنا .ٔ
  .لشيخ أبو زلمد ادلقدسي _ فك اهلل أسره _ل( ...استعملها أئمتنا

 ._ ثبتو اهلل وفك أسره _قاعدة من مل يكفر الكافر فهو كافر للشيخ ناصر الفهد  .ٕ
_ ثبتو اهلل وشافاه وفك عبد الع ي  الطويلعي ( للشيخ قض الثالثالناشرح نواقض اإلسالـ ) .ٖ

 أسره _.
 .للشيخ أيب بصَت _سدده اهلل _( )القاعدة الثانية عشرةكتاب قواعد يف التكفَت  .ٗ
دلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _ )فصل الكفر، عند للشيخ أيب زلمد ا رسالة ىذه عقيدتنا .٘

 .لػ..... ( ونعتقد أف قاعدة من مل يكفر الكافر فهو كافر؛ إمنا استعملها أئمتنا: قولو
( للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك ادلسألة الرابعةرسالة اإلشراقة يف سؤاالت سواقة  ) .ٙ

 أسره _.
إطالؽ الفصل الثالث )  _ ثبتو اهلل وفك أسره _ الثالثينية للشيخ أيب زلمد ادلقدسيكتاب  .ٚ

 .(ٔٔ، اخلطأ رقم  قاعدة من مل يكفر الكافر فهو كافر دوف تفصيل
 .( ٗٔٔفتاوى منرب التوحيد واجلهاد : السؤاؿ رقم ) .ٛ

 
 وفط زْٚ وفط ( أثط ( 



13 
 

 للشيخ أيب زلمد( كفر دوف كفرفصل شبهة  )إمتاع النظر يف كشف شبهات مرجئة العصر  .ٔ
 .ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _

 .نثر الدر يف تفنيد  شبهة كفر دوف كفر  حملمد السلفي اجل ائري _ سلمو اهلل _ .ٕ
( للشيخ أيب بصَت لق مبقولة ابن عباس" كفر دوف كفر"تنبيو يتعأعماؿ خترج صاحبها من ادللة ) .ٖ

 ._ سدده اهلل_ 
 .يب جندؿ الصنهاجي _ سلمو اهلل _" ألدوف كفرأثر ابن عباس " كفر  .ٗ

 

  ًّأٚ اٌعطٚضج ّصٍحح ٍـاٌىفط ٌػ 
 ._ سدده اهلل_حاالت جيوز فيها إظهار الكفر للشيخ أيب بصَت الطرطوسي : مقاؿ .ٔ
صر الفهد _ ( للشيخ ناالوجو السادس: الرد على شبهة للمرجئة من كالـ ابن تيمية  )رسالة .ٕ

 .ثبتو اهلل وفك أسره _
  و احلجاج بن عالط مسلمة : حديثي زلمد بنبعنوافسؤاؿ ضمن منرب التوحيد واجلهاد  .ٖ

 . ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _ للشيخ أيب زلمد
للشيخ أيب   (نفح الطيب يف حكم لبس الصليب: )وفيو ،ادلطر الوابل يف إجابة السائل :ْتث .ٗ

 مهاـ األثري  _ سلمو اهلل _.
و ( ٔٓٔو )( ٓ٘ٔالسؤاؿ رقم )_ :  سدده اهلل_رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .ٔ

 (.ٜٔٙ( و )ٜٜٙ( و )ٜٛ٘)
 .(ٕٕٙٗويف فتاوى ادلنرب برقم ) (ٗٛرقم ) السؤاؿ رلموع فتاوى الشيخ أيب مهاـ األثري: .ٕ

 
 اٌطزج ٚاٌّطتس 
 ._ سلمو اهلل _أبو أيوب األنصاري   الردة وعقوبتها يف غياب دولة اإلسالـ ػ .ٔ
( للشيخ زلمد بن سامل اجمللسي _ سلمو فصل الردةرسالة إحتاؼ الربرة مبوانع التكفَت ادلعتربة ) .ٕ

 .اهلل _
 .ن الشنقيطي _ سلمو اهلل _دلاذا ينكر اإلخواف حد الردة؟ للشيخ أيب عبد الرزت .ٖ
_ ثبتو اهلل وشافاه عبد الع ي  الطويلعي : ىل جتب استتابة أسرى ادلرتدين ؟ للشيخ فتوى بعنواف .ٗ

 .وفك أسره _
 .( للشيخ علي اخلضَت _ فك اهلل أسره _احلقائق يف التوحيد )القسم اخلامس باب االستتابة .٘
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 زاض االؼالَ ٚزاض اٌىفط 
( للشيخ أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو دار الكفر ودار اإلسالـ وقاطنيهافصل رسالة ىذه عقيدتنا ) .ٔ

 .اهلل وفك أسره _
 .ِمّنة اخلبَت يف حكم إقامة احلدود يف دار احلرب والتع ير لشيخنا أيب حيِت _ سلمو اهلل _ ْتث .ٕ
 .سلسلة العالقات الدولية يف اإلسالـ  للشيخ فارس ال ىراين _ ثبتو اهلل وفك أسره _ .ٖ
 ._ سدده اهلل( للشيخ أيب بصَت _ رسالة اذلجرة مسائل وأحكاـ )ادلسألة الثانية .ٗ
للشيخ  )السائل يف أىم ادلسائل )فصل يف بياف أقساـ الدور وأحكاـ أىلها رسالة إصلاح حاجة .٘

  .أزتد اخلالدي _ ثبتو اهلل وفك أسره _
( من لة الرابعة عشرة من الفصل السادسادلسأيف أىم مسائل أصوؿ الدين )حتفة ادلوحدين  .ٙ

 .إصدار اللجنة الشرعية ّتماعة التوحيد واجلهاد ببيت ادلقدس
 .(  ٕٚٓٔ: السؤاؿ رقم )خ أيب مهاـ األثري _ سلمو اهلل _الشيرلموع فتاوى  .ٚ

 
 

 ِؽائً اٌدٙاز
 اٌدٙاز  وتة 

 .شيخ حسُت بن زلمود _ سلمو اهلل _للصهيل اجلياد يف رتع مصادر اجلهاد  .ٔ
        ، ىو غيابدلصادر اجلهاد رتعوذكر الشيخ _ سلمو اهلل _ يف ادلقدمة أف من أسباب وقد 

: ))وال ندري هية  اليت تعٍت بأبواب الفقو كلو، ويقوؿمادة بعض الكتب الفقكتاب اجلهاد" من "
أَكتب مؤلفوا ىذه الكتب باب اجلهاد ضمن كتبهم فحذفتها الرقابة احلكومية أـ أف ىذه الكتب 

 .((مدعومة من قبل احلكومات إللغاء اجلهاد من الفقو اإلسالمي كما ألغوه من ادلقررات ادلدرسية
ة" أليب مالك كماؿ بن السيد "صحيح فقو السنة وأدلتو وتوضيح مذاىب األئم ومّثل الشيخ بكتاب

يقع يف أربعة رللدات طبع ادلكتبة التوفيقية )مصر(، وال أشك بأف ىذا الكتاب : ))سامل، وقاؿ
، والغريب سبة حلجمو ومادتو. وىو كتاب جديدمدعـو من جهة ما وذلك أف ذتنو رخيص جدا بالن

 .(( ىذا إليهاـ الناس بأنو كتاب قدميأهنم مل يذكروا يف الكتاب سنة طبعو، ورمبا كاف 
 

: لعادؿ بن يوسف الع ّازي، وقاؿ "دتاـ ادلنة يف فقو الكتاب وصحيح السنة"ومّثل أيضًا بكتاب 
: الشيخ زلمد بعة دار العقيدة، وكتب على غالفو" قّدـ لبعض أج اءه))يقع يف ثالث رللدات ط
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وال ندري إف كاف الشيخاف عِلما بغياب باب اجلهاد  "  صفوت نور الدين، وأبو إسحاؽ احلويٍت!!
من ىذا الكتاب أـ ال!! وىذا الكتاب جديد أيظا حيث انتشر يف األسواؽ السنة ادلاضية 

ىػ(، وىو كسابقو مل يذكر سنة طبعو فمؤلفو طلب من الشيخُت التقدمي لبعض أبواب  ٕٚٗٔ)
 ((.ّيب كتاب اجلهاد منو، أو ُغيِّبغكتابو، مث 

أف سبب  "صحيح فقو السنة وأدلتو وتوضيح مذاىب األئمةكتاب "والذي رأيُتو يف آخر مقدمة  
، حىت إصرار الناشر بسرعة إخراج الكتاب، و للمؤلف نقص الكتاب وعدـ إدتامو ىو السفر الطارىء

رأيُت _ أيضًا _ يف ادلقدمة و ، قادمة بإضافة أبواب أخرى يف طبعةوعد بإدتاـ النقص و أف ادلؤلف 
" تأثرىا بالشبهات واألقاويل اليت يطلقها  أعداء دلؤلف عاب على بعض الكتب العصريةأف ا

، وقضايا دولية ومعاملة الذميُت وادلشركُت، وأف قضايا السلم واحلرب واجل ية والعالقات الـاالسال
 .واهلل أعلم باألمر، من خالؿ منطق ضعيف" ال ُتطرؽ إال، حلكم والرؽ وتعدد ال وجات وغَتىاا
 

ومل يغيَّب أيضاً، وكل ما يف األمر أف الكتاب   منو اجلهاد كتاب  فلم يغيِّب ادلؤلف أما كتاب دتاـ ادلنة
ليس من  ثالثة أج اءوبتقدمي ادلشايخ _  _  عبارة عن "سلسلة" صدر منها يف ذلك الوقت كاف

ومت الكتاب وىو يف  قد دتت السلسلة اآلف، و التسلسل الفقهيبسبب ، وذلك ضمنها كتاب اجلهاد
 واهلل أعلم .، كتاب اجلهادمن ضمنو  ، و أربع رللدات ومن إصدار مؤسسة قرطبة 

 
زتن البساـ _ رزتو اهلل _ كتاب "ىداية الراغب يف شرح ىّذب الشيخ عبد اهلل بن عبد الر  :فائسج

ادلآرب يف هتذيب شرح عمدة نيل _ وَساه " ئد النجدي _ رزتو اهلل" البن قاعمدة الطالب
ادلدخل  يف كتابو العمل، وقد انتقد الشيخ بكر أبو زيد ىذا الطالب"  وحذؼ منو كتاب "الرؽ"

حذفو أكثر  د عمل يف تلخيصو أمورا غَت مرضية... منها:وق_ رزتو اهلل _: ))يقوؿ  ادلفصل
ة، وادلسلموف يبذلوف األسباب ويتفاءلوف األحكاـ ادلتعلقة بالرقيق، وىذه سوأة ال حتتمل، وى دي

بالنصر، ويدعوف بو، وإال فهل يهجر الدعاء على األعداء بالنصر عليهم؟ وىا ضلن نعيش عصر 
 . ٙاحلروب الدامية بُت مسلمي البوسنة وبُت الصليبُت الصرب((

 
 
 اٌشثٙاخ حٛي اٌدٙاز 

 .اهلل _ا أيب حيِت اللييب _ وفقو اجلهاد ومعركة الشبهات لشيخن .ٔ

                                                           
ٙ
 .797/ٕاٌّسذً اٌّفصً  
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 .التنكيل مبا يف بياف ادلثقفُت من األباطيل للشيخ ناصر الفهد _ ثبتو اهلل  وفك أسره _ .ٕ
 . الوليد األنصاري _ سلمو اهلل _َسل   احُلَساـ إلبطاؿ دعوى "ال جهاَد إال بإماـ" للشيخ أيب .ٖ
 .شفاء النفوس من شبهات الفركوس للشيخ أيب ادلنذر الشنقيطي _ سلمو اهلل _ .ٗ

 

 7الجماعي لعملا 

 .: حكم العمل يف رتاعة للشيخ عبد اهلل ع اـ _ تقبلو اهلل _نشرة بعنواف .ٔ
 .: واعتصموا للشيخ أيب مصعب ال رقاوي _ أعلى اهلل من لتو _رسالة بعنواف .ٕ
( للشيخ أيب زلمد اجلهل يف الشرع واجلهل بالواقع )الوقفة التاسعةوقفات مع ذترات اجلهاد بُت  .ٖ

 .اهلل وفك أسره _ادلقدسي _ ثبتو 
ادلبحث األوؿ(  للشيخ أيب ادلنذر هج اجلماعة اإلسالمية ادلقاتلة )خطوط عريضة يف من .ٗ

 .الساعدي _ وفقو اهلل _
 .( ألستاذنا عبد اهلل العدـ _ سلمو اهلل _التذكرة الثالةالتذاكر اجلياد ألىل اجلهاد ) .٘
من إعداد  (لنصيحة النفيسة)الفصل التاسع :ا حتفة ادلوحدين يف أىم مسائل أصوؿ الدين .ٙ

 اللجنة الشرعية جلماعة التوحيد واجلهاد ببيت ادلقدس .
 .ده اهلل _للشيخ أيب بصَت الطرطوسي _ سد صفة الطائفة ادلنصورة اليت جيب أف تكثر سوادىا .ٚ
 .: الدعوة و التنظيم بُت السرية و اجلهرية للشيخ أيب العاملي _ وفقو اهلل _مقاؿ بعنواف .ٛ
  .(ٜٖٓٔ: السؤاؿ رقم )التوحيد واجلهادفتاوى منرب  .ٜ

 

 البيعة 

 .البيعة صورىا، ووجوب الوفاء هبا للشيخ أيب عمرو عبد احلكيم _ وفقو اهلل _ .ٔ
                                                           

٠ىْٛ إال تاٌحة ٚإْ أػظُ ِا ٠حمك اٌمٛج ت١ٓ األُِ ٚاٌدّاػاخ ٘ٛ اإلتحاز ٚاٌصٞ ال ٠مٛي اٌش١د أتٛ لتازج : )) 7

ٚاإلحتطاَ، ٚاٌش١طاْ إْ ٠أغ ِٓ أْ ٠ُؼثس غ١ط هللا تؼاٌٝ فئٔٗ ال ١٠أغ أْ ٠مطغ أٚاصط اٌحة ٚاٌٛز ت١ٓ اٌؼاتس٠ٓ 

ٌطتُٙ وّا فٟ اٌحس٠ث اٌصح١ح، فّا ِٓ غط٠ك أفعً ٌتحم١ك ِطاز اٌّؤ١ِٕٓ أفعً ِٓ أْ تتىاًِ لٛاُ٘ اإل٠ّا١ٔح 

٠ّاْ ال تظٙط آثاضٖ فٟ ٘صٖ اٌس١ٔا إال تاإلختّاع ٚاٌٛحسج، فمس ٠ٕدٛ اٌّؤِٓ ١ٌىٛٔٛا ٠ساً ٚاحسج ػٍٝ اٌحك، ألْ اإل

٠َٛ اٌم١اِح تئ٠ّأٗ اٌفطزٞ، ٌىٓ ال ٠تحمك ٌإل٠ّاْ أثطٖ فٟ األضض إال تاٌىثطج ٚاٌتٟ ال تىْٛ إال تاٌٛحسج 

اٌفمٗ إٌّؽٟ ٘صٖ  ٚاإلختّاع، ٚإْ ِٓ أػظُ ِا ٠دة أْ ٠ؼٍُ أْ "اٌتفطز" ػٓ اٌدّاػح ٘ٛ ِٓ اٌىثائط، ٚ٘صا ِٓ

 .(( األضتؼْٛ اٌد١ازاأل٠اَ
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العمدة يف إعداد العدة )مسألة عهود الطاعات بُت ادلسلمُت( لسيد إماـ _ أصلحو اهلل وفك  .ٕ
 .أسره _

 .ب ال رقاوي _ أعلى اهلل من لتو _( للشيخ أيب مصعرسالة واعتصموا )فصل الوفاء بالعهد .ٖ
( للشيخ أيب نصورة اليت جيب أف تكثر سوادىا )معٌت البيعة واألدلة على شرعيتهاصفة الطائفة ادل .ٗ

 .بصَت الطرطوسي _ سدده اهلل _
 .(""مع احلق واألخ "سؤاؿ األخ "زلب الغرباءقاء احلسبة مع الشيخ عطية اهلل )ل .٘
يستطع اجلهاديوف حلها وتبيينها( لألستاذ أيب مصعب السوري _ إشكاليات مل دعوة ادلقاومة ) .ٙ

 .سلمو اهلل_
 ( ألستاذنا عبد اهلل العدـ _ سلمو اهلل _التذاكر اجلياد ألىل اجلهاد )التذكرة الثالة .ٚ

  ( ٖٗٛ (و ( ٛٙأيب بصَت الطرطوسي _سدده اهلل _: السؤاؿ رقم ) رلموع الفتاوى للشيخ
 .( ٚٔ( و )ٗٔٓٔ (و
 

 اٌطا٠ح 

 .ْتث الريات للشيخ أيب سعد األثري _ وفقو اهلل دلا حيب ويرضى _ .ٔ
أيب قتادة _  للشيخ (اصداجلهاد والقتاؿ الوسائل وادلق) كتاب تأمالت يف اجلهاد واالجتهاد .ٕ

 . (ٜٚوكذلك ضمن سلسلة "بُت منهجُت" ادلقاؿ رقم )، سلمو اهلل _ 
ض شبهات أىل التكفَت ادلنَت يف دحكتاب عوف احلكيم اخلبَت يف الرد على كتاب الربىاف  .ٖ

 .أيب ادلنذر احلريب _ وفقو اهلل _( لألخ دلسألة اخلامسةاوالتفجَت )
صر مسألة القتاؿ حتت راية البعث( للشيخ نار من أعاف األمريكاف يف العراؽ )التبياف يف كف .ٗ

 .الفهد _ ثبتو اهلل وفك أسره _
( و ٘ٗٙو ) (ٖٔٙ)هلل _ : السؤاؿ رقم طوسي _سدده ارلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطر  .٘

 ( .ٕٚٓ( و )ٓٚٙ)
 

 ( ِؼاصٟ -أذطاء شطػ١ح -أذطاء ِٕٙد١حاٌمتاي ِغ وً تط ٚفاخط-  

 (تسع
 .(زلمد ادلقدسي لكتاب أيب قتادة )جؤونة ادلطلبُت مقدمة الشيخ أيب .ٔ
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 .اهلل _ نا عبد اهلل العدـ _ سلمو( ألستاذياد )التذكرة السابعة والثالثوفكتاب التذاكر اجل .ٕ
( لسيد إماـ _ سدده اهلل ادلسألة السادسة من الباب الثالثكتاب العمدة يف إعداد العدة ) .ٖ

 .ٛوفك أسره _
 .( للشيخ أيب حيِت _ حفظو اهلل _كتاب التبديد )ادلقدمة السادسة .ٗ
التسائل فتاوى يف اجلهاد والسياسة الشرعية و تساؤالت حوؿ جهاد الصليبيُت يف ج يرة العرب ) .٘

 ._ ثبتو اهلل وشافاه وفك أسره _عبد الع ي  الطويلعي ( للشيخ التاسع
بد اهلل ع اـ ( للشيخ عادلسلمُت أىم فروض األعياف )السؤاؿ اخلامس كتاب الدفاع عن أراضي .ٙ

 ._ تقبلو اهلل _
خ أيب ( للشيالطالباف ومعركة االسالـ اليـو )ادلسألة األوىل من الفصل الثاينكتاب أفغانستاف و  .7

 .مصعب السوري _ سلمو اهلل _
( للشيخ ية و مسائل ىامة جملاىد ادلقاومة: أحكاـ شرعدعوة ادلقاومة )الفقرة اخلامسة من فصل .8

 .اهلل _أيب مصعب السوري _ سلمو 
للشيخ علي  (يف مسألة القتاؿ مع كل بر وفاجر فصل قضايا معاصرةال ناد شرح دلعة االعتقاد ) .9

 اخلضَت  .
 اجملاىدين مل يأخذوا حظهم الكامل من الًتبية للشيخ عبد احلكيم حساف. شبهة؛ أف .ٓٔ
 (.ٗٔ: السؤاؿ رقم )أيب بصَت الطرطوسي _سدده اهلل _ رلموع الفتاوى للشيخ .ٔٔ

 
 اٌفاؼك أٚ إٌّافك أٚ اٌىافط فٟ اٌمتاي ٚغ١طٖ، ت ؼتؼأحاال 
و الشعييب اخلالدي _ رزتاحلكم ادلختار يف االستعانة بالكفار للشيخ العالمة زتود بن عقالء  .ٔ

 .اهلل ورضي عنو وأعلى من لتو _
 .ادلورد العذب لبياف حكم االستعانة بالكفار يف احلرب للشيخنا أيب حيِت اللييب _ حفظو اهلل _ .ٕ
( لسيد إماـ _ سدده اهلل كتاب العمدة يف إعداد العدة )ادلسألة اخلامسة من الباب الثالث .ٖ

 وفك أسره _ .
يب عبد اهلل ادلهاجر _ حفظو اجلهاد )ادلسألة اخلامسة عشرة( للشيخ أكتاب مسائل من فقو  .ٗ

 ._اهلل

                                                           
8
واْ ػاٌّاً ِفت١اً ذث١طاً  -فطج هللا ػٕٗ-ٚاٌصٞ ٔؼتمسٖ أْ اٌش١د ػثس اٌمازض  ٠ح١ٝ _ ؼٍّٗ هللا _:)) ٠ٛمٛي ش١رٕا أت 

، ٌٚصٌه  تىث١ط ِٓ ِؽائً اٌشطع ٚاٌٛالغ، ٚلس أفاز اٌّدا٘سْٚ ٚغ١طُ٘ ِٓ وتثٗ ٚأتحاثٗ، ٚ٘ٛ ١ٌػ تّؼصَٛ

٠ؤذص ِٓ لٌٛٗ ِا ٚافك اٌحك ٠ٚطز ِا ؼٜٛ شٌه ٚٔؽأي هللا أْ ٠ؼدً تفه أؼطٖ ٚإذطاخٗ ِٓ ظٍّاخ ؼدْٛ 

 اٌظٍّح اٌّدط١ِٓ ٚإٌٝ هللا اٌّشتىٝ (( اٌتثس٠س.
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خ أيب ( للشيالطالباف ومعركة االسالـ اليـو )ادلسألة األوىل من الفصل الثاينكتاب أفغانستاف و  .٘
 .مصعب السوري _ سلمو اهلل _

عبد اهلل ع اـ يخ ( للشلسؤاؿ السادساادلسلمُت أىم فروض األعياف ) كتاب الدفاع عن أراضي .ٙ
 ._ تقبلو اهلل _

ال جيوز الرد على بياف اإلخواف ) : فتح الرزتن يفضمن منرب التوحيد واجلهاد بعنوافمقاؿ  .ٚ
 .(اؿ أىل الكتاب يف أعماؿ ادلسلمُتاستعم

 ( .ٖٚٙ( و )ٜٓٗالسؤاؿ رقم ) :فتاوى منرب التوحيد واجلهاد .ٛ
و  ( ٖٔٙ(  و )ٗٔالسؤاؿ رقم )_ :يب بصَت الطرطوسي _سدده اهلل رلموع الفتاوى للشيخ أ .ٜ

  .(ٕٓٔ( و )ٜٗ٘)
 

 ( ْزذٛي اٌّؽٍُ ٌثالز اٌىفاضاٌؼٙس ٚاألِا) 

 ._ سلمو اهلل _ أدين الظواىري لشيخنا وأمَتنا( الفصل السابع)التربئة  رسالة .ٔ
 .()الشبهة األوىل  اذلجماتكتاب كشف الشبهات عن أحكاـ  .ٕ
حض شبهات أىل التكفَت الربىاف ادلنَت يف دكتاب عوف احلكيم اخلبَت يف الرد على كتاب  .ٖ

 .أيب ادلنذر احلريب _ وفقو اهلل _( لألخ والتفجَت )الشبهة الثامنة
إذا أخذت أي تأشَتة ألي اـ _ تقبلو اهلل _ عند قولو : ))تفسَت سورة التوبة للشيخ عبد اهلل ع   .ٗ

 (( .بلد يف العامل ال جيوز لك أف ت اوؿ عمال خيالف قانوهنا
 .صر الفهد _ ثبتو اهلل وفك أسره _للشيخ ناالفي ا عقد أماف؟   ىل تعترب تأشَتة عنواف:بفتوى  .٘
 .(ٖ٘ٛمنرب التوحيد واجلهاد سؤاؿ رقم )فتاوى  .ٙ
 ._ سدده اهلل_( للشيخ أيب بصَت كتاب اجلهاد والسياسة الشرعية )ادلسألة السادسة .ٚ
حكم استحالؿ أمواؿ ادلشركُت دلن دخل يف أماهنم وعهدىم من ادلسلمُت  للشيخ أيب كتاب  .ٛ

 ._ سدده اهلل_بصَت الطرطوسي 
 ._ سدده اهللشبهات مثارة حوؿ مسألة العهد واألماف للشيخ أيب بصَت الطرطوسي _ .ٜ

 
  ( ْؼائح –ػاًِ –: تاخطزذٛي اٌىافط ٌثالز اإلؼالَاٌؼٙس ٚاألِا)  
يب عبد اهلل ادلهاجر _ سلمو ( للشيخ أوالرابعة ادلسألة الثانيةفقو اجلهاد )مسائل من كتاب  .ٔ

 ._اهلل
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 .للدكتور أدين  الفصل احلادي عشر من الباب الثاين)التربئة  رسالة .ٕ
 .إماطة اللثاـ للشيخ رفاعي طو رسالة .ٖ
_ ثبتو من عهود الطواغيت وأماهنم للمحاربُت للشيخ أيب زلمد ادلقدسي  براءة ادلوحدينرسالة  .ٗ

 .اهلل وفك أسره _
أيب ادلنذر الشنقيطي _ سلمو للشيخ  لبطالف تأمُت الكفار يف ىذه األعصار اإلظهاررسالة  .٘

 ._اهلل
  .القوؿ الصراح يف حكم استهداؼ السّياح للشيخ أيب عمر الفاروؽ _ سلمو اهلل _رسالة  .ٙ
 ( اجل يرة العربيَّة معاىدوفاف يف القوؿ بأفَّ األمريكاالعًتاض على تفجَتات الرياض )رسالة  .7

 وفك أسره _.وشافاه _ ثبتو اهلل عبد الع ي  الطويلعي للشيخ 
حض شبهات أىل التكفَت كتاب عوف احلكيم اخلبَت يف الرد على كتاب الربىاف ادلنَت يف د .8

 .أيب ادلنذر احلريب _ وفقو اهلل _( لألخ والتفجَت )الشبهة السابعة
( ، ٕٔ/ الشبهة رقم ٜٕاجلهاد يف ج يرة العرب )السؤاؿ رقم الت حوؿ كتاب شبهات وتساؤ  .9

 والكتاب ضمن موقع منرب التوحيد واجلهاد .
ال جيوز أف نقتل نصرانيا : ))عند قولو –اهلل ع اـ تقبلو اهلل تفسَت سورة التوبة للشيخ عبد  .ٓٔ

 .((ش يف ظل دولة يقاؿ ذلا مسلمة ...غربيا أو شرقيا يعي
 .(ٕٓٓٔواجلهاد سؤاؿ رقم )منرب التوحيد فتاوى  .ٔٔ
( ٜٕٙ)  ( ؤٕٜالسؤاؿ رقم ): _ سدده اهلل_رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .ٕٔ

 ( ٜٔٓٔ)    و( ٜٗٙ( و )ٜٛٗ( و )ٓٔٚ( و )ٔٚٙ( و )٘ٓ٘( و )ٗ٘ٗو ) (ٕٚٗو )
 .( ٚٓٗو )
 

  ٚاٌّطتس٠ٓ  أِٛاي اٌىفاض  

 ._ ثبتو اهلل وشافاه وفك أسره _عبد الع ي  الطويلعي ( للشيخ دلقصد الرابعارسالة فقو اجلهاد ) .ٔ
  ( وٛٙٛ) ( و ٘ٗٚمن ) ةالثاني الفقرةو  (ٖ٘ٛسؤاؿ رقم )ال :فتاوى منرب التوحيد واجلهاد .ٕ

 .(ٗٓٔٔو الفقرة الثالثة من )  (ٜٖٙٔ)و   (ٔٛٗٔ) و  (ٕٙٔٔ) و )ٜٛٓٔ)
   و (ٕٖو ) ( ٕٛالسؤاؿ رقم ): _ سدده اهلل_رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .ٖ

 .( ٜ٘ٛ( و )ٔٚٙ( و )ٛٗ)( و ٜٗو )( ٘ٗ)
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ما ىو األصل يف دـ وماؿ الكافر األصلي للشيخ أيب مهاـ األثري _ سلمو اهلل _ : فتوى بعنواف .ٗ
 .(ٜٙٓ٘والسؤاؿ يف ادلنرب برقم )

 
  اٌؼ١ٍّاخ االؼتشٙاز٠ح 

_ ثبتو اهلل وفك أسره وشافاه: ))وادلسألة]مسألة العمليات  الطويلعييقوؿ الشيخ  :فائسج
دلفيت على رلاىٍد أخذ ، وال يُنكر ايُنكر على أحد ادلفتيَػُْتِ فيها ، الاالستشهادية[ بعُد زلل  اجتهادٍ 

 .ٜ، فضالً عن أف ين ِّؿ عليو أحكاـ قاتل نفسو من لعن وخلود! والعياذ باهلل ((بفتوى فيها

 : ٔظطا

 ._ رزتو اهلل _ىل انتحرت حواء أـ استشهدت للشيخ يوسف العيَتي رسالة  .ٔ
 .حكم العمليات االستشهادية للشيخ عبد احلكيم حّساف _ سلمو اهلل _ .ٕ
 .( للشيخ أيب عبد اهلل ادلهاجر _ حفظو اهلل _كتاب مسائل من فقو اجلهاد )ادلسألة اخلامسة .ٖ
 .للشيخ أيب قتادة _ سلمو اهلل _جواز العمليات اإلستشهادية وأهنا ليست بقتل للنفس  .ٗ
 .أبو احلسن رشيد على أسئلة احلسبةإجابة  .٘
 ._ سدده اهلل_زلاذير العمليات االستشهادية أو االنتحارية للشيخ أيب بصَت رسالة  .ٙ

 
 ٚأحىاِٗ   اٌتتطغ 

 .للدكتور أدين الظواىري _ حفظو اهلل _رسالة شفاء صدور ادلؤمنُت  .ٔ
 .للدكتور أدين الظواىري _ حفظو اهلل _ (الفصل الثامنرسالة التربئة ) .ٕ
 .( للشيخ أيب عبد اهلل ادلهاجر _ سلمو اهللالثامنةادلسألة كتاب مسائل من فقو اجلهاد ) .ٖ
 .أحكاـ التًتس ادلعاصر للشيخ أيب حيِت اللييب _ حفظو اهلل _ كتاب  .ٗ
_ ثبتو اهلل وفك  نصوص الفقهاء حوؿ أحكاـ اإلغارة والتًتس للشيخ فارس ال ىراينرسالة  .٘

  ._أسره
للشيخ  (: سوء فهم حلديث الّصعب بن َجثّامةالوقفة األوىل) كتاب وقفات مع ذترات اجلهاد .ٙ

   .أيب زلمد ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _
 لسوريللشيخ أيب مصعب ا (يف مسألة تًتس الكفار بادلسلمُت لفتة ىامة) كتاب دعوة ادلقاومة   .ٚ

 ._ سلمو اهلل _
                                                           

9
 .ِصّوطاخ اٌّالّ ػثس اٌؼ١ٍُ 
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 .(ٖٜٗ) و ( ٛٚٚالسؤاؿ رقم )_ :  سدده اهلل_رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت  .ٛ
 

 ً(لطغ اٌطأغ ،اٌحطق ،اٌتّث١ً) اٌّؼاٍِح تاٌّث 
 . ( للدكتور أدين الظواىريالفصل العاشر) التربئة رسالة .ٔ
وز فيها قتل ادلعصومُت من احلالة األوىل من احلاالت اليت جي)كتاب احلروب الصليبية اجلديدة  .ٕ

 .( للشيخ يوسف العيَتي _ تقبلو اهلل _الكفار
( للشيخ أيب عبد اهلل ادلهاجر _ الثانية عشرة مسائل من فقو اجلهاد )ادلسألة احلادية عشر و .ٖ

 .حفظو اهلل _
 إسعاد األخيار يف إحياء سنة ضلر الكفار ألبو الرباء النجدي . .ٗ
حكم التمثيل بالكفرة وادلرتدين من إصدار رللة  ضمن منرب التوحيد واجلهاد بعنواف: ْتث .٘

 . اجلماعة باجل ائر
 .ْتث ضمن منرب التوحيد واجلهاد بعنواف: التمثيل بالقتلى لعمر الشهايب  .ٙ
 : من فقو اجلهاد يف االسالـ "النهي عن الصلبمقاؿ ضمن منرب التوحيد واجلهاد بعنواف .7

 .د" لألمُت احلاج زلمد أزتمثَّل إال دلن والتمثيل
 بل لكم يف احلرؽ سلف حلسُت بن زلمود . :مقاؿ ضمن منرب التوحيد واجلهاد بعنواف .8
ننكل ّتثثهم نوفكم سنحرؽ األمريكاف واليهود و : رغم أضمن منرب التوحيد واجلهاد بعنوافمقاؿ  .9

 .(رد على فتاوي ىيئة كبار العمالء)
( ٜ٘ٚ)و ( ٗ٘ٗالسؤاؿ رقم )_ :  سدده اهلل_رلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .ٓٔ

 .(ٕٔٓٔ) و
 .خالد اإلسالمبويل (شبكة احلسبة مع الشيخ عطية اهلل، الفقرة الثانية من سؤاؿ األخ ) لقاء .ٔٔ

 
 اٌؽ١اؼح اٌشطػ١ح 
 .كتاب السياسة الشرعية للشيخ عمر السيف تقلبو اهلل .ٔ
 .شرح كتاب شيخ االسالـ يف السياسة الشرعية للشيخ أيب حيِت _ حفظو اهلل _ .ٕ
 ._ سدده اهلل_كتاب األحكاـ السلطانية والسياسة الشرعية للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .ٖ
 ._ سدده اهلل_اجلهاد والسياسة الشرعية الشرعية للشيخ أيب بصَت الطرطوسي  .ٗ

 
  اٌىافط أٚ اٌصٍح ِغ اٌّطتس 
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( مع الكفار شروط عقد ادلعاىدةادلسلمُت أىم فروض األعياف ) كتاب الدفاع عن أراضي .ٔ
 .يخ عبد اهلل ع اـ _ تقبلو اهلل _للش

( للشيخ لح وعقد العقود مع من جيب قتاذلم: التفاوض والصرسالة إماطة اللثاـ )ادلبحث الرابع .ٕ
 رفاعة طو .

 .(ٚٙٗ التوحيد واجلهاد :السؤاؿ رقم )فتاوى منرب .ٖ
 و    (ٕٓٔو ) (ٖٔ_: السؤاؿ رقم ) سدده اهللرلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي _ .ٗ

(ٚٗٗ) . 
 

 ٚتطث١مٙا اٌحسٚز 
 .رسالة منة اخلبَت يف حكم إقامة احلدود يف دار احلرب والتع ير للشيخ أيب حيِت _ حفظو اهلل _ .ٔ
 ._ اهلل _سلمو أيب ادلنذر الشنقيطي للشيخ" رد على ضالالت القرضاوي" ال شريعة بال حدود .ٕ

 
  ٌُٙاٌثغاج ٚلتا 
( من رللة ٙ٘، وكذلك ضمن العدد )واجلهاد يدضمن منرب التوحرسالة قتاؿ أىل البغي  .ٔ

 .درة عن رتاعة اجلهاد مبصراجملاىدوف الصا
 .تأمالت يف سورة احلجرات )الدرس الرابع( للشيخ أيب حيِت _ حفظو اهلل _ .ٕ

 
 اٌطائفح اٌّّتٕؼح 
 .للشيخ أيب عمر السيف _ تقبلو اهلل _( )فصل قتاؿ الطائفة ادلمتنعةكتاب السياسة الشرعية  .ٔ
( للشيخ زلمد بن سامل اجمللسي _ لربرة مبوانع التكفَت ادلعتربة )فصل ادلمتنعُتإحتاؼ ارسالة  .ٕ

 .سلمو اهلل _
 .لشيخنا أيب حيِت _ حفظو اهلل _( )االرتاع الثالثرسالة اجلهاد ومعركة الشبهات  .ٖ
اليت جاءت هبا الشريعة على العقوبات )رسالة حد السناف لقتاؿ حكومة وجيش باكستاف  .ٗ

   .شيخنا أيب حيِت _ حفظو اهلل _ل( قسمُت
   : ـ لشيخنا أيب حيِت _ حفظو اهلل، عند قولورسالة دفع ادلالـ .. عن رلاىدي مغرب اإلسال .٘

 ( .ة فإف حكم قتاؿ الطائفة ادلمتنعةوباجلمل)
أليب بكر  ادلخ ية )احللقة الثانية( : احلرب اجمللية أو السلمالنفس ال كية وتفجَت الرياض: مقاؿ .ٙ

 ._ سلمو اهلل _ناجي 
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مد الرشود _ : التتار وآؿ سعود يف نظر شيخ اإلسالـ ابن تيمية للشيخ عبد اهلل بن زلمقاؿ .ٚ
 .أعلى اهلل من لتو _

_ ثبتو اهلل وشافاه عبد الع ي  الطويلعي رسالة  انتقاض االعًتاض على تفجَتات الرياض للشيخ  .ٛ
 .(ة تطلق على معنيُت ...ادلمتنع : الطائفةسره _ )السؤاؿ الثاين عند قولووفك أ

 
  ِٓٓش١ٛخ)ٔؽاء، أغفاي ال ٠دٛظ لتٍٗ ِٓ اٌىفاض اٌحطت١١ ، ،

 (ٚغ١طُ٘
 ._( للشيخ أيب عبد اهلل ادلهاجر _ سلمو اهللالسادسةكتاب مسائل من فقو اجلهاد )ادلسألة  .ٔ
رسالة حكم الفئات ادلستثناة من القتل من غَت ادلقاتِلة من أىل احلرب أليب عمر زلمد بن  .ٕ

 .إبراىيم النػ َفْيِعيِّ _ سلمو اهلل _
_ ثبتو اهلل وشافاه عبد الع ي  الطويلعي مسألة احملرمات يف القتاؿ( للشيخ رسالة فقو اجلهاد ) .ٖ

 .وفك أسره _ 
 .فك األسارى يف كنيس النصارى للشيخ أيب ادلنذر _ سلمو اهلل _ .ٗ

 
 اٌىفاض اٌّحاضت١ٓ ذطف 
 .( للشيخ أيب عبد اهلل ادلهاجر _ سلمو اهلل_العاشرةكتاب مسائل من فقو اجلهاد )ادلسألة  .ٔ

 
 اٌّؽٍُ  اٌداؼٛغ 
 ._  ْتث ادلعلم يف حكم اجلاسوس ادلسلم لشيخنا أبيحِت _ حفظو اهلل .ٔ
أعماؿ خترج صاحبها من ادللة )مسائل ىامة مرتبطة بادلواالة وادلعاداة :ادلسألة األوىل( للشيخ أيب  .ٕ

 ._ سدده اهللبصَت الطرطوسي _
 . (ٖٔٙو ) (ٗٗ٘السؤاؿ رقم ) :منرب التوحيد واجلهاد فتاوى .ٖ
 .(ٕٜٔ: السؤاؿ رقم ) _ سدده اهللرلموع الفتاوى للشيخ أيب بصَت الطرطوسي _ .ٗ

 

 اٌداؼٛغ اٌىافط 
( للشيخ أيب عبد اهلل ادلهاجر _ سلمو كتاب مسائل من فقو اجلهاد )ادلسألة السادسة عشرة .ٔ

 .اهلل_
 

  أحاواَ األؼطٜ ِٓ اٌىفاض 
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 .ىداية احليارى يف جواز قتل األسارى للشيخ يوسف _ تقبلو اهلل _ .ٔ
  -( للشيخ أيب عبد اهلل ادلهاجر _ سلمو اهللكتاب مسائل من فقو اجلهاد )ادلسألة الثامنة عشرة .ٕ
( هاد آداب وأحكاـ )فصل حكم األسرىرسالة التجارة ادلنجية "زاد اجملاىدين" أو رسالة يف اجل .ٖ

 ._ تقبلو اهلل _للشيخ عبد اهلل ع اـ 
اختطفهم  )مبحث سلتصر حوؿ الكوريُت الذين فع الرين عن آسري عصابة الكوريُتد .ٗ

 .( للشيخنا أيب حيِت اللييب _ سلمو اهلل _اجملاىدوف يف أفغانستاف
 .للشيخ أيب مهاـ األثري _ سلمو اهلل _ يف رد استنكار قتل أسرى الكفار السبعية: مقاؿ .٘

 
 اٌىتات١اخ اٌعٚاج ِٓ 
: ومن مل يستطع منكم طوال أف ينكح احملصنات ادلؤمنات فمن ما ) آية تفسَت سورة التوبة .ٔ

 ( للشيخ عبد اهلل ع اـ _ تقبلو اهلل _.كت أديانكم من فتياتكم ادلؤمناتمل
 . (ٕٔٗٔ: السؤاؿ رقم )فتاوى منرب التوحيد واجلهاد .ٕ

 

 اٌّصاٌح ٚاٌّفاؼس 
 ._ ثبتو اهلل وفك أسره _ رسالةخديعة إبليس للشيخ أيب زلمد ادلقدسي .ٔ
سف العيَتي ( للشيخ يو أوجو ادلصاحل وادلفاسد للعمليات ْتثحقيقة احلرب الصليبية اجلديدة ) .ٕ

 ._ أعلى اهلل من لتو _
 .( للشيخ ناصر الفهد _ ثبتو اهلل وفك أسره _كتاب التنكيل )الفصل السادس .ٖ
ناصر الفهد _ ثبتو اهلل وفك ( للشيخ دلسملُت )الشبهة الرابعةالتبيُت دلخاطر التطبيع على ا .ٗ

 _ .أسره
_ ثبتو اهلل وشافاه وفك عبد الع ي  الطويلعي ( للشيخ رسالة ىشيم الًتاجعات )الباب اخلامس .٘

 .أسره _
 .دلقالة السادسة( أليب بكر ناجياحش أخطر مرحلة ستمر هبا األمة )إدارة التو  .ٙ
جلهاد عند شيخ اإلسالـ ابن تيمية لصادؽ ضوابط ادلوزانة بُت ادلصاحل وادلفاسد يف الدعوة وا .ٚ

 _ سلمو اهلل _. الكرخي
 .مصلحة الدعوة أليب مارية القرشي _ سلمو اهلل _: مقاؿ .ٛ

 
 اٌّظا٘طاخ 
 .رسالة التقريرات يف مشروعية ادلظاىرات للشيخ أيب ادلنذر _ سلمو اهلل _ .ٔ
 .ادلظاىرات نعم أـ ال ؟ للشيخ حسُت بن زلمود _ سلمو اهلل _: مقاؿ .ٕ
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للشيخ أيب ادلشاركة يف ادلظاىرات  : ما نصيحتكم حوؿبعنواففتوى ضمن منرب التوحيد واجلهاد  .ٖ
 .ادلقدسي _ ثبتو اهلل وفك أسره _ زلمد

 ._ سدده اهللتوصيات وتوجيهات ىامة للمتظاىرين للشيخ أيب بصَت _  .ٗ
 

 ( اٌتسذ١ٓ - اٌٍح١ح فؼً اٌّؼص١ح ٌٍّصٍحح) 
 .(ٜٖٕٔو ) ( ٜٓٛ) و ( ٕٓٙ) و ( ٖٕٛ): السؤاؿ رقم فتاوى منرب التوحيد واجلهاد .ٔ
و  (ٖٙٓ) ( وٕٚٛ) : السؤاؿ رقم أيب بصَت الطرطوسي _سدده اهلل _ رلموع الفتاوى للشيخ .ٕ

  ( .ٖٛٚ) ( وٕٚٚ(  و )٘ٔٙ)
 (ٚٔ)، وكذلك ضمن نشرة البتار العدد مقاؿ: وحلقوا حلاىم ضمن منرب التوحيد واجلهاد .ٖ

 ._ ثبتو اهلل وشافاه وفك أسره _عبد الع ي  الطويلعي للشيخ 
( للشيخ بن زلفوظ _ سلمو اإلجابة على أسئلة أىل العراؽ )السؤاؿ السادس تبصَت احلذاؽ يف .ٗ

 .اهلل _
 

 االغتصاب( -األؼطاض )ٌّصٍحح اٌس٠ٓ ٚاٌؼطض  االٔتحاض
ٔٓ 

رسالة ادلختار يف حكم االنتحار خوؼ إفشاء األسرار للشيخ عبد الع ي  بن صاحل اجلربوع _  .ٔ
 .ثبتو اهلل وفك أسره _ 

( لعدـ إفشاء األسرار حتت التعذيب رسالة شفاء صدور ادلؤنُت )فصل جواز قتل النفس .ٕ
 .للشيخنا وأمَتنا أدين الظواىري _ حفظو اهلل وسدده _

 ._ ثبتو اهلل وفك أسره _  الرشيدادلنية وال الدنية  للشيخ  رسالة .ٖ
فمن كاف يستطيع الفرار وكانت لديو عورات اجملاىدين وأسرارىم، مع كونو ال يقوؿ فيها: ))

نفسو، بل مثل يأمن يف غالب ظنِّو أف ُتستخرَج منو بتعذيٍب أو ِسْحٍر، فال جَيوُز لو أف ُيسلِّم 
  .زلّمد بن إبراىيم وغَته ... (( يما أفىت بو الشيخُ ىذا جيوز لو قتُل نفسو ف

 فقو واجتهاد ( للشيخ عبد اهلل ع اـ ... اجلهاد يف رسالة ) .ٗ
: ))واتفق الفقهاء على أنو ال جيوز للمرأة أف تستسلم لألسر وإف يقوؿ _ أعلى اهلل من لتو _

و جيوز للنساء يف كونر ولغماف أف يلقُت ، أقتلت، ولذا جاءين بعض الشباب يسألونٍت
 بأنفسهن يف هنر كنر؟ 

                                                           
ٔٓ
ْٔتَِحاضِ ٌّٛؼٛػح اٌفم١ٙح اٌى٠ٛت١ح  لٌُٛٙ: )): خاء فٟ افائسج  اِظ ااِل َٛ ُْ َِٔدْس فِٟ َخ َف إِْفَشاِء اأْلْؼَطاضِ  ٌَ ْٛ الَ فِٟ َذ َٚ  ،

 ِٗ ٌْفِْم ا َصِط٠ًحا فِٟ ُوتُِة ا ِٖ َّٔصً اِظ َٛ َِ َخ  (( .َػَس
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وىي ال جيوز ذلا أف تستسلم لألسر ما دامت ختشى  قلت ذلم جيوز، بل جيب ألف ىذه شهادة
طائرات اذلليوكوبًت فوؽ على عرضها، إذا كانت ترى أخواهتا قد أخذف من خدورىن وزتلتهن 

هن مث ألقيت أجسادىن على قراىن، ال جيوز ذلا أبدا رين من ثياهبن مث انتهكت أعرضالقرى وع
الدفاع عن  .جيب أف تلقي بنفسها يف النهرأف تستسلم لألسر أبدا وإف استسلمت فهي آذتة، 

العرض واجب باإلرتاع، ولو كاف الذي جاء لينتهك عرضو قائما صائما مصليا من خَتة أولياء 
 . فهو شهيد((اهلل فإف قتلو فهو يف النار وإف قتل ادلظلـو 

وقد نص الفقهاء على أف ادلرأة والغالـ األمرد الذين خيافوف على أعراضهم عند األسر ويقوؿ: ))
من العدو ال جيوز ذلم اإلستسالـ لألسر حىت يقتلوا، ومن ىنا فقد بلغنا أف نساء يف كنر 

ىذا وىروهبن  ولغماف وغَتىا قد ألقُت بأنفسهن يف النهر إثر زلاولة الروس إختطافهن، وعملهن
من الروس بأعراضهن هبذا الشكل، يعلن هلل ع  وجل ظلم ادلسلمُت يف األرض، وكذلك يعلن 

 : للمأل كلو على أف الشرؼ فوؽ النفس وفوؽ الروح وفوؽ الدـ
 أذود عرضي مبايل ال أدنسو ... ال بارؾ اهلل بعد العرض بادلايل

ذلم ىذه أشرؼ شهادة بنص الفقهاء لت وقد جاءين بعض اإلخوة فقالوا: أليس ىذا انتحار؟ ق
 .((لنفسها وشرفها وعرضها؟! وىذه أعظم شهادة، وىل أعظم من أف جتود بنفسها هلل زتاية

 .(ٜٜ٘( و )ٕ٘ٓٔ: رقم )أيب بصَت الطرطوسي _ سدده اهلل _رلموع الفتاوى للشيخ  .٘
 باألسرار اخلطَتة : ما حكم قتل النفس سلافة االفشاءضمن منرب التوحيد واجلهاد بعنواف فتاوى .ٙ

 .للشيخ أيب مهاـ األثري _ أكرمو اهلل _
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 أصٛي ٚلٛاػس ِّٙح
، رتعتها من كتب الشيخ ناصر الفهد _ فك اهلل أسره _ يف غاية النفاسة، وقد وىذه األصوؿ والقواعد

نفائس ادلكتبة اجلهادية . واليت تعد من  
: 11التنكيل وكشف الشبهات والتبياف() وكتبو ناصر علم الشيخعن الشيخ عبد الع ي  الرشيد يقوؿ   
والنهدِ  الثَّغرِ  إىل  شوؽٍ   من  وينشق            حبيِبوِ    فراؽَ    يشكو   كمن   ولستُ   
الَعدِّ   مائوِ   عن  اذليمافُ   ُحجب   وقد        زاخرٌ      العلمِ      من     ْترٌ      ولكنَّو  
ويستْجدي    للعدوِّ     انبطاًحا     يريدُ           ُمبطلٌ    قاـ   إذا   بتنكيلٍ    يل   فمن  
تُبدي شركها عن الشِّرؾِ  جيش طالئعُ          هبا أجلبت إف الش ْبهاتِ   يكشف  ومن  
يَهِدي؟! اذلُدى لباغي تبيافٌ  أين  فمن        نوازؿٌ     اللقاء    يـو    أشَكَلت     وإف  

 ويقوؿ :
الَعْبدِ    ذلك   لدى   وأخالؽٍ     رتعتَ         َمَعاِرؼٍ    من   كم   اللهمَّ    فُسبَحاَنكَ   

الفهدِ     كناصرٍ     مدحٍ     أخو    وديدحْ        مناصرٌ    يُناصر   أو   ،باؾٍ     يبكِ     ومل  
 
 ٕٔفٟ اٌتٛح١س ٚاٌشطن ٚاٌمٛاػس األصٛي 
 . ؿأف توحيد العبادة ىو أساس دعوة الرسل وىو أصل األعما .ٔ
 ٖٔ.نصف التوحيد –ومنو الرباءة من الكفار  –بالطاغوت أف الكفر  .ٕ
 .أف اإلدياف بتوحيد الربوبية ال ينفي الشرؾ .ٖ
 .أف التوحيد إذا انتقض بطلت رتيع األعماؿ ولو كثرت .ٗ
 .أف التوحيد ينتقض بناقض واحد فأكثر .٘

 

 ٗٔفٟ اٌؽٕح ٚاٌثسػح 
 .لسنة واجلماعة ىم الفرقة الناجيةأف أىل ا .ٔ
 .افقة الكتاب والسنة وىدي الصحابةواجلماعة يعرفوف مبو أف أىل السنة  .ٕ
 .السنة واجلماعة غَت معصومُتأف أفراد أىل  .ٖ

                                                           
11
 ِدّٛع ِماالخ ٚأشؼاض أذٛ ِٓ غاع هللا. 
ٕٔ
 .ِٓ وتاب وشف شثٙاخ حؽٓ فطحاْ اٌّاٌىٟاٌفصً اٌثأٟ  أٔظط٘ا تاٌتفص١ً فٟ 
ٖٔ
  .ى١ًأٔظط٘ا تاٌتفص١ً فٟ اٌّمسِح األٚي ِٓ وتاب اٌتٕ 

 ٔٗ
 .ِٓ وتاب وشف شثٙاخ حؽٓ فطحاْ اٌّاٌىٟاٌفصً اٌثاٌث فٟ  أٔظط٘ا تاٌتفص١ً
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 .اختلفوا يف بعض فروع ىذه األصوؿ أف أىل السنة واجلماعة يتفقوف يف األصوؿ وإف .ٗ
 .إال ورد عليو آخروف من أىل السنةأنو ال يوجد خطأ من أحد من أىل السنة  .٘
 .تاب والسنة على فهم السلف الصاحلإىل الك أف الرد عند التنازع .ٙ
 .ل السنة واجلماعة ىدـ لإلسالـأف الكالـ يف أئمة أى .7
 .ة بعقيدة دوف أىل السنة واجلماعةأنو ال اختصاص للحنابل .8
 .أف كتب العقيدة ادلسندة كغَتىا من كتب الرواية .9

 .ب قرهبم وبعدىم عن الكتاب والسنةأف أىل البدع مذموموف ْتس .ٓٔ
 .الناس إال وىو مشوب بشيء من احلقأنو ال يوجد باطل عند أحد من  .ٔٔ
 .أنو ال يوجد حق عند فرقة من الفرؽ إال وىو موجود عند أىل السنة .ٕٔ

 
  ٘ٔفٟ إٌّٙح ٚ اٌدٙاز 

 قليل أو كثَت )ادلقدمة ، وال جر وقع على اتباع أىوائهم يفالكفار لن يكوف إال باتباع ملتهمرضا  .ٔ
 .(الثانية

 .(افق ىوى ادلدعو )ادلقدمة الثالثةوادلوعظة احلسنة ال يعٍت تغيَت الشريعة مبا يو اللُت  .ٕ
 .(لسكوت عن احلق: )ادلقدمة الرابعةأف الكالـ بالباطل أعظم من ا .ٖ
 .(مت النعمة )ادلقدمة اخلامسةأف اهلل سبحانو أكمل الدين وأ .ٗ
 .(ةمة السادسيف ما جيوز بذلو للكفار وقت الضعف وما ال جيوز )ادلقد .٘
 (رزتة للعادلُت )ادلقدمة السابعة أف اجلهاد شرع .ٙ
 .أف ترؾ اجلهاد وقت الضعف ال يعٍت إلغاء التشريع )ادلقدمة الثامنة( .7
 ٙٔ.أف األصل يف القتل اإلحساف .8
 ٚٔ.التفريق بُت ادلقدور عليو وغَت ادلقدور عليو .9

  .(عاً دائم قدراً )ادلقدمة التاسعةالصراع بُت احلق والباطل واجب شر  .ٓٔ

                                                           
 .يف اجل ء األوؿ من كتاب التنكيل أنظرىا بالتفصيل ٘ٔ
أنظرىا بالتفصيل يف ادلقدمة الثانية من رسالة حكم استخداـ أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار ، وأنظر استدراؾ الشيخ الرشيد على  ٙٔ

 .القاعدة يف الفصل الثالث من كتابو الفريد " حكم استهداؼ ادلصاحل النفطية "ىذه 
 .ـ أسلحة الدمار الشامل ضد الكفارأنظرىا بالتفصيل يف ادلقدمة الثالثة من رسالة حكم استخدا ٚٔ
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 .(فًتة ادلدنية )ادلقدمة العاشرةالفًتة ادلكية أشق من ال أف .ٔٔ
 ٛٔ.أف التحرمي هلل سبحانو ال لغَته من البشر .ٕٔ
 .(ب والسنة  )ادلقدمة احلادية عشرةأف الرد عند التنازع إىل الكتا .ٖٔ
 .ٜٔ عرض األقواؿ على الكتاب والسنةيف .ٗٔ
  .(ن أتى بو )ادلقدمة الثانية عشرةأف احلق يقبل شل .٘ٔ
 .(رؾ الباطل )ادلقدمة الثالثة عشرةوالفضل ال يعٍت تأف السابقة  .ٙٔ
 ٕٓ.زالت وىفوات جيب التنبيو عليها أف الرجل الفاضل اجلليل قد تكوف لو .7ٔ
 .(ينكر فيها )ادلقدمة الرابعة عشرةف مسائل اخلالؼ أ .8ٔ
 .كر الالـز لبياف فساد القوؿ جادة مطروقة  )ادلقدمة اخلامسة عشرة(ذ  .9ٔ
 ٕٔ.والكالـ فيهم والغلظة عليهم ينقسم إىل ثالثة أقساـأف الرد على اآلخرين  .ٕٓ

 
 ٚاٌصحاتح فٟ اٌتاض٠د

ٕٕ 

 .كلهم عدوؿ وإف اختلفوا يف الفضل  أف الصحابة .ٔ
 .لصحابة ال ينايف الوقوع يف اخلطأأف القوؿ بعدالة ا .ٕ
 .ض الصحابة كالقوؿ يف البعض اآلخرالقوؿ يف بع .ٖ
 .فمن تكلم عليو اجًتأ على ما وراءه ية رضي اهلل عنو سًت أصحاب النيبأف معاو  .ٗ
 .ثة أقساـ: كذب وزلكم ومتشابوأف تاريخ الصحابة ثال .٘
 .ـو بالشرع وليس حاكماً على الشرعأف النظر يف التاريخ زلك .ٙ
 .ية كاألصل يف روايات بٍت إسرائيلأف األصل يف الروايات التارخي .7

 

 

                                                           
 .أنظرىا بالتفصيل يف ادلقدمة األوىل من رسالة حكم استخداـ أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار ٛٔ
 ىا بالتفصيل يف ادلقدمة األوىل من كتاب اإلعالـ مبخالفات ادلوافقات واإلعتصاـ.أنظر  ٜٔ
 .ـ مبخالفات ادلوافقات واإلعتصاـأنظرىا بالتفصيل  يف ادلقدمة الثانية من كتاب اإلعال ٕٓ
 .أنظرىا بالتفصيل يف "رسالة يف مشروعية االغالظ على الروافض" ٕٔ
 من كتاب كشف شبهات حسن فرحاف ادلالكي.أنظرىا بالتفصيل يف الفصل الرابع  ٕٕ
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 اٌّحت٠ٛاخ

   ِؽائً اٌتٛح١س 
 .ما أن ؿ اهللحتكيم الشريعة و احلكم بغَت  .ٔ
، طلب .ٕ تعويض، زواج، طالؽ، شهادة،  ،التحاكم للقوانُت الوضعية: مكره، مضطر، مظلـو

 .، وغَتىازلامي
  .ادلشاركة يف الربدلاف واالنتخابات .ٖ
 .مسألة الدديقراطية و االنتخابات كشف الشبهات يف .ٗ
  .العمل يف وظائف احلكومات  الكافرة .٘
  .التدرج يف تطبيق الشريعة .ٙ
 .وموانعوشروط التكفَت  .7
 .العذر باجلهل وقياـ احلجة .8
 .أخطاء يف التكفَت .9

 .من مل يكفر الكافر فهو كافر .ٓٔ
 .(أثر )كفر دوف كفر .ٔٔ
  .عمل الكفر  ْتجة الػمصلحة أو الضرورة .ٕٔ
 .الردة وادلرتد .ٖٔ
  .دار االسالـ ودار الكفر .ٗٔ

 
  ِؽائً اٌدٙاز 
  .كتب اجلهاد .ٔ
 .الشبهات حوؿ اجلهاد .ٕ
 .العمل اجلماعي .ٖ
 .البيعة .ٗ
 .(العهد واألماف )دخوؿ ادلسلم لبالد الكفار .٘
  .(سائح –عامل  –: تاجر ماف )دخوؿ الكافر لبالد اإلسالـالعهد واأل .ٙ
 .أمواؿ الكفار وادلرتدين  .7
  .العمليات االستشهادية .8
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  .التًتس  وأحكامو .9
 .، قطع الرأس(ادلعاملة بادلثل )التمثيل، احلرؽ .ٓٔ
 .السياسة الشرعية .ٔٔ
 .بدع (  - معاصي -أخطاء شرعية   -ء منهجية أخطار وفاجر )القتاؿ مع كل ب .ٕٔ
 .الراية .ٖٔ
 .، بػػػػػػالفاسق أو ادلنافق أو الكافراالستعانة يف القتاؿ وغَته .ٗٔ
 .وتطبيقها احلدود .٘ٔ
 .البغاة وقتاذلم .ٙٔ
 .الطائفة ادلمتنعة .7ٔ
 .(جيوز قتلو من الكفار احلربيُت )نساء، أطفاؿ، شيوخ، وغَتىم من ال .8ٔ
 .احملاربُتخطف الكفار  .9ٔ
 .اجلاسوس ادلسلم .ٕٓ
 .اجلاسوس الكافر .ٕٔ
  .أحاكاـ األسرى من الكفار .ٕٕ
 .ال واج من الكتابيات .ٖٕ
 .ادلصاحل وادلفاسد .ٕٗ
 .ادلظاىرات .ٕ٘
 .فعل ادلعصية للمصلحة .ٕٙ
 .(االغتصاب -دلصلحة الدين والعرض )ألسرار  االنتحار .7ٕ

 
  ٚاٌشطنفٟ اٌتٛح١س أصٛي ٚلٛاػس 

  فٟ اٌؽٕح ٚاٌثسػحأصٛي ٚلٛاػس 

  اٌدٙازإٌّٙح ٚ  ٚلٛاػس فٟأصٛي   
 ٚاٌصحاتح أصٛي ٚلٛاػس فٟ اٌتاض٠د 

 


